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چکیده

امروزه ،اینترنت یک عنصر ضروری در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته استت

به سبب پیشرفت سریع فناوری ،سهولت برقراری ارتباطات و قابلیت اجتماعی این
رستانه ،اهمیتت آن در آمتوزش رشتتههتای گونتاگون آموزشتی ،از جملته زبتان

انگلیسی در سراسر جهان رو به افزایش است پژوهش های گستترده ای در پیونت

با تأثیرات مثبت بهره گیری از اینترنت در آموزش زبان انگلیسی انجام ش هاستت

با این وجود ،بررسی انتقادی آن ،مبحث ج ی ی استت کته کمتتر متورد ماالهته

قرارگرفتهاست در این راستتا ،پتژوهش ااضتر بتا استتداده از مت
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ای ئولوژیک وندایک ( )Van Dijk, 2004به بررستی انتقتادی بازنمتایی تصتویر
انگلستان در درسهتای بختش « »LingoHackوبگتاه یتادگیری زبتان انگلیستی

بیبیسی ،طی دو سا پرداختهاست بر پایة تحلیت گدتمتان انتقتادی درسهتایی
که دربرگیرن ة واژه کلی ی مرتبط با انگلستان بودن  ،یافتههایی به دست آم بتر

پایة این یافتهها ،بی بی ستی بتا استتداده از دستتکتاریهتای زبتانی ویتژهای کته
گرایش به بازنمتایی مثبتت و مالتوب اع تای گتروه ختودی دارنت  ،بته تتروی

هنجارهای اجتماعی و ارزشهای اعتقادی ،القاء برتری علمی و فنتاوری و تبیتین

سیاست های نظام انگلستان میپردازد پرورش چنین ذهنیتت ایت هآلتی از نظتام و
تدکر انگلیسی ،در بین زبانآموزان سراسر جهان از برنامه درسی پنهان وبسایت
یادگیری زبان انگلیسی بی بی سی سرچشمه میگیرد که ستهی در تتروی شتک

ج یت ی از استتتهمار را دارد بتتر پایتتة پتتیشبینتتی نظریتتة استتتهمار الکترونیتک

مکفی ) ،(McPhail, 2006قرار گترفتن در مهتر

چنتین درسهتایی در دراز

م ت ،از ستویی درک زبتانآمتوزان از هویتت و فرهنت

خودشتان را بته خاتر

ان اخته و از سوی دیگر ارزشها و هنجارهای انگلیسی را رواج میده

واژههای کلیدی :آموزش زبان انگلیسی به کمک اینترنتت ،نظریته استتهمار

الکترونیکتتی متتکفی ت  ،برنامتته درستتی پنهتتان ،تحلی ت گدتمتتان انتقتتادی ،م ت
چهاروجهی ای ئولوژیک وندایک

 .1مقدمه
اینترنت ،به دلی ویژگیهای منحصر به فردی همچتون بته روز بتودن محتتوا ،جتذابیت دیت اری و

شنی اری و امکان برقرای ارتباط آنی در اا تب ی ش ن به یتک رستانه آموزشتی و خودآمتوزی

مدی در سا های اخیر بودهاست انتظار میرود اینترنتت در آینت ة نزدیتک ،جتایگزین شتیوههتای

آموزشی سنتی گردد استدادة فراگیر از فناوری اینترنت در بخش آموزش ،فرصتهای بتینظیتری

برای فراگیری و آموزش با شیوههای ج ی  ،امکان یادگیری از راه دور و همچنین آمادهسازی بهتر

دانشآموزان برای زن گی در قرن بیست و یکم را فراهم متینمایت در همتین راستتا ،کارشناستان
آموزش زبان به کمک کامپیوتر 1بر آن ان تا قابلیتهای اینترنت برای آموزش زبان انگلیسی را بته

آموزگاران و زبانآموزان سراسر جهتان مهرفتی نماینت بتا ایتن وجتود ،صتاابنظتران بستیاری از

رشتهها از جمله آموزش زبتان انگلیستی نگرانتی ختود را در متورد خارهتای ااتمتالی استتداده از
اینترنت بتازگو کتردهانت ( )Crystal, 2004بته بتاور رزاک و امبتی ( )Razak & Embi, 2004بته
CALL
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تازگی ،بهرهگیری از اینترنت برای افزایش بتازدهی آمتوزش و یتادگیری زبتان انگلیستی در اتا

افزایش است هر چن که موفقیت این رسانه بستگی به میزان مهارت آموزگاران زبان انگلیستی در

زمینه فناوری اطالعات 1و توانایی آنها در تجزیه و تحلی مدهومی و ارزیابی درستی اطالعاتی که

با آنها روبهرو میشون خواه داشت به این وسیله ،آموزگاران برای دموکراتیکسازی آموزش
و کسب اطمینان از دسترسی یکسان همه زبانآموزان به دانش روز ،گام بردارن

سمبروک ( )Sambrook, 2003مینویس باور کلی «هر نوع فهالیتی که در جهت یادگیری بتا

پشتتتیبانی فنتتاوریهتتای اطالعتتات و ارتباطتتات» انجتتام پتتذیرد ،نتتوعی یتتادگیری الکترونیکتتی

است( )Sambrook, 2003, p. 507آموزش زبان انگلیستی بته کمتک اینترنتت بته طتور ویتژه در

برگیرن ه همة گونههای بهرهگیری از اینترنت برای یادگیری و آموزش زبتان انگلیستی استت ایتن

نوع آموزش میتوان در برگیرن ة مجموعة گستردهای از فهالیتهایی همچون جستتجوی منتابع از

میانِ کتابها و مجلههای اینترنتی ،جستجوی ماالب و کتابهای درسی ،پیوستن به گتروههتا و یتا
فهرستهتای پستتی آموزشتی ،استتداده از وبگتاههتا ،وبتال هتا ،وبکوئستتهتا 2و ویکتیهتا،

بهرهگیری از واژهنامهها ،مترجمها و کالسهای برخط و گدتگتوی متنتی و تصتویری بتا انگلیستی

زبانها در جهت یادگیری زبان انگلیستی استت ( )Naidu, 2006بته همتین ستبب ،آمتوزش زبتان

انگلیسی بهکمک اینترنت به سبب ارائه مجموعه گستردهای از ماالب درسی و امکانتات آموزشتی

مورد استقبا چشمگیر زبان آموزان و مهلمان زبان انگلیسی قرار گرفتهاست.

پژوهشهایی که در راستای ارزیابی تأثیر اینترنت روی آموزش زبان انگلیسی انجام ش هانت را

میتوان از جنبة یافتههای بهدستآم ه به دو گروه دستهبن ی کرد گروه نخست ،پژوهشهتایی را
در بر میگیرد که به پیام های خوشاین استداده از اینترنت دست یافتهان

( & Cai, 2012; Ducate

& Lomicka, 2008; Eslami, et.al., 2018; Farshadnia, 2010; Fayyazi, 2007; Jamalifar
Chalak, 2014; Haron, et.al., 2015; Lee, 2000; Mak & Coniam, 2008; Mohammadi,
;et.al, 2011; Nami & Marandi, 2013; Navidnia et.al., 2016; Richardson, 2006
 )Shopova, 2014گروه دوم ،به طرح موضوعات انتقادی پرداختتهانت ؛ از جملته جتاه طلبتیهتای

استتهمارطلبانه صتاابان غربتی اینترنتت (

;Anbarin, 2009; Bonachristus, & Ojiakor, 2012

Kasaian & Subbakrishna, 2011; Kilroy, 2008; McPhail, 1987, 2006; Reeder et al.

 ،)2004; Sadeghi, 2008; Warschauer, 2000اینترنتت بته مثابته ته یت ی بترای هویتت افتراد

(

Anbarin, 2009; Bahar & Golestaneh, 2013; Cryle, 2002; Kasaian & Subbakrishna,

 ،)2011; Sadeghi, 2008ایجاد نگرش مندی نسبت به ارزشها وهنجارهای سایر ملتها ( Karimi,
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 ،)2014; Karimi & Marandi, 2014; Poorebrahim & Zarei, 2013; Shojaei etal., 2013و

نابرابری فرصتهایآموزشی و هژمونی غرب ()Marandi et al., 2015; Marandi, 2017
1

 .1. 1نظریة استعمار الکترونیکی
مکفی ( )McPhail, 1987استهمار الکترونیکی را این گونه تهریف متیکنت راباته وابستتگی بته

وجود آم ه از طریق «واردات سختافزارهای مورد نیاز برای ارتباطتات و نترمافزارهتای ختارجی،

همراه با مهن سها ،کارشناسها و پروتک هتای اطالعتات مربوطته ،کته مجموعتهای از هنجارهتا،

و

ارزشهتتا و انتظتتارات بیگانتته را پ ی ت ار متتیکنن ت و در ستتاوح گونتتاگون متتیتوانن ت فرهن ت

فرآین های اجتماعی داخلی را تغییر دهن » ( )McPhail, 1987, p. 18نظریه مورد اشتاره از ایتن -

جهت اهمیت دارد که مهمترین صنایع ارتباطی دنیا در ته اد مح ودی از کشورهای ثروتمن جهان

(کشورهای هسته )2قرار دارن این در االی است که مشتریهایشان در سراسر جهتان (کشتورهای

ااشیه )3پراکن هان و دارای «پیشینة زبانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و سیاسی متدتاوتی» هستتن

( )McPhail, 2006, p. 321نظریة استهمار الکترونیکی پیشبینی میکنت کته بتا مترور زمتان ایتن
تداوتها به سود کشورهای هسته کاهش مییاب و در نهایت منجتر بته گستترش «بتازار ،قت رت و
ندوذ» آنها در کشورهای ااشیه خواه ش ()McPhail, 2006, p. 19
مکفی ( )McPhail, 1987بر این باوراست که پایه فرهن

 ،اطالعات است بر این مبنتا ،هتر

چه اطالعات خارجی بیشتری در یک کشور در دسترس باش  ،ته ی بزرگتری برای فرهن

بومی

و داخلی آن کشور وجود خواه داشت از آنجائیکه اینترنت و ستایر ابزارهتای ارتبتاط جمهتی،

امکان برقراری ارتباط با سراسر جهان را به صورت لحظهای فراهم نمودهان  ،زن گی اجتماعی همه
انستانهتتا بترای همیشتته تغییتر یافتتتهاستتت بته بتتاور متکفیت ( )McPhail, 2006امتتروزه «فرآینت

اجتماعیش ن توسط امپراتوریهای چن رستانهای ربتوده شت هاستت» ( )McPhail, 2006, p. 24و
ق رت تبلیغاتی باالی این رسانهها «ستلیقههتا ،ارزشهتا ،آداب و رستوم ،تتاریخ ،فرهنت

و زبتان»

کشورهای هسته استهمارگر را در سراستر جهتان گستترش متیدهت (همتان )60 ،بنتابراین ،نظریتة

استهمار الکترونیکی میکوش اه اف استهماری پنهان در برنامتههتای چن رستانهای را شناستایی و

رونمایی نمای چرا که مهتق ست «ارتقاء شرایط اجتماعی به منظور پاس اری از هویت فرهنگی هر

جامههای برای برخورداری از راباه دوطرفته هماهنت
(.)Mcphail, 1987, p. 210

و ختالی بتین فرهنت

هتا ضتروری استت»

1
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 .2. 1برنامه درسی پنهان
پارهگدتة «برنامه درسی پنهان» برای نخستین بار توسط جکسون ( )Jackson, 1968در کنار مدهتوم

«برنامه درسی رسمی »2مارح ش به باور جکسون ،این دو برنامه درسی بتا هتم ارتبتاط تنگتاتنگی
دارن «بسیاری از تشویقها و تنبیههایی که در ظاهر بته ستبب موفقیتتهتا و شکستتهتای درستی
صتتورت متتیگیرن ت درواقتتع در جهتتت بتترآوردهش ت ن انتظتتارات برنامتته درستتی پنهتتان م رستته از

دانشآموزان و مهلمان انجام میشون » ( )Jackson, 1968, p. 34گیراکس دستتیابنت

( Kentli,

 )2009; quoted from Gerax, 2001نیز م ارس را مؤسسههای سیاسی متیپنت ارد کته بتا مدتاهیم

ق رت و کنتر در جامهه در هم تنی هان آنها سهی دارن با میانجیگتری و مشتروعیت بخشتی ن

به بازنمایی اجتماعی و فرهنگی ارتباطات مابین طبقات اجتماعی ،نژادها وجنستیتهتا دستتیابنت

( )Kentli, 2009; quoted from Gerax, 2001در همتتین راستتتا ،متتارگولیس و همکتتاران

( )Margolis, et.al., 2001مهتق ن «بسیاری از انواع اجتماعیش ن در واقع پنهانی هستن چترا کته

در صورت آشکارا بودن کارایی نخواهن داشت و با مقاومت افراد مواجه خواهن ش » برای نمونه،

آموزش فرمانبرداری ،نابرابری و هژمونی به ندع گروهی ،اقوی دیگران را پایما میکنت و چنتین
برنامه درسی نادرستی میبایست پنهان باش ()Margolis, et.al., 2001, p. 3

در این راستا ،برخی صاابنظران بر این باورن کته دانتشآمتوزان تنهتا دریافتتکننت ههتای

منده ای ئولوژی در جامهه نیستن بلکه آنها بازیگران فهالی در درون سیستمی ان کته در تتالش

است آنها را اجتماعیکن و توانایی به چتالش کشتی ن ،منحترف کتردن ،پتذیرش و یتا نپتذیرفتن
برنامه اجتماعیکردن سیستتم را دارنت ()Apple, 1982; Margolis, et.al., 2001; Willis, 1977

بنابراین زبانآموزان ،آموزگاران و پژوهشگران آموزش زبان انگلیسی میتواننت آگتاهی بیشتتر در

پیون با نابرابریهای اجتماعی ناشی از برنامه درسی پنهان کتتابهتای درستی و دورههتای آنالیتن

آموزش زبان انگلیسی نگارشش ه در کشورهای هسته به دست آورن به این وسیله میتوانن نقش

مهمی را در جهت خنثیسازی جاهطلبیهای استهمارطلبانه این کشورها را برآورده سازن متأسدانه

تحلی گدتمان انتقادی دورههای آموزش زبان انگلیسی بهکمک اینترنت در مقایسه بتا کتتابهتای

درسی سنتی در کشور ما کمتر انجام ش هاست پژوهش کریمی و مرن ی (

Karimi & Marandi,
3

 )2014با موضوع بازنمایی تصویر ایران در وبگاه آموزش زبان انگلیسی انگلتیس ستنترا ثابتت

کرد که «تصویر نامالوبی از کنشگرهای اجتماعی ایران» در این وبگاه ارائته شت هاستت ایتن
1
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موضوع در تناقض با اص بیطرفی در تهیه ماالب آموزشی بوده و نمونهای از برنامه درسی پنهتان

سیاسی در پس آموزش زبان انگلیسی این وبگاه بودهاست (همان)120-119 ،
1

 .3. 1مدل چهاروجهی ایدئولوژیک وندایک
نظریههای تحلی گدتمتان انتقتادی وندایتک ( Van Dijk, 1985, 1998, 2001a, 2001b, 2004,

 )2006a, 2006b, 2007, 2008اغلتب بته مدتتاهیم قت رت ،کنتتر  ،دستتتکتاری ،ایت ئولوژی و

نابرابریهای اجتماعی میپردازن وی بته وجتود یتک سلستلهمراتتب قت رت اعتقتاد دارد در ایتن

سلسلهمراتب ق رت ،کسانی که توانایی ندتوذ و کنتتر ذهتن متردم را دارنت  ،متیتواننت بته طتور

غیرمستقیم اعما آنها را هم از طریق بر انگیختن و دستکاری زبانی کنتر کننت دستتکتاری

2

مدهوم مهمی در نظریههای وندایک است او رویکرد سهگانهای در تهریف این مدهوم ارائه نموده

است؛ دستکاری از جنبة اجتماعی «تستلط نامشتروع و تائی کننت ه نتابرابری اجتمتاعی» ،از نظتر
شناختی شام «دخالت در فراین های درک ،شک گیری م های ذهنی و بازنماییهای اجتماعی،

علمی و ای ئولوژیکی جانب ارانه» ،و از لحاظ گدتمانی به «شک های مهمو گدتمتان ایت ئولوژیک
مانن برجستهنمائی خوبی خودیها و تأکیت بتر بت

ی غیرختودیهتا» گدتته متیشتود ( Van Dijk,

 )2006b, p. 1تهریف سوم وی از دستکتاری ،شتالوده مت

چهتاروجهی ایت ئولوژیک مشتهور

اوست که گرایش افراد را برای قابیسازی گدتمان با خودنمایی مثبت و برعکس دیگرنمایی مندی

مورد بررسی قرار میده ()Van Dijk, 1998؛ برجستهسازی اطالعتات مثبتت دربتاره ختودیهتا،
برجستتتهستتازی اطالع تات مندتتی دربتتاره غیرختتودیهتتا ،کمرن ت

غیرخودیها و کمرن

ستتازی اطالعتتات مثبتتت دربتتاره

سازی اطالعات مندی درباره خودیها ()Van Dijk, 1998, p. 267

وندایک ( )Van Dijk, 2004با تأکی بر اینکه گدتمان ای ئولوژیکی ممکن است با استداده از

ساختارهای زبانی فاق راباه قابی بین گروههای ای ئولوژیکی مخالف نیز ارائه شون  ،تهریف زیتر
را ارائه میده :

در االیکه هویت ،خصلت ها ،اه اف ،هنجارها ،ارزشها ،روابط و منابع گروهها دستهبن ی-
های اساسی ای ئولوژیکی محسوب میشون  ،بای انتظار داشتت کته ارجاعتات بته ایتن دستته-

بن یها در گدتمانهای ای ئولوژیک اع ای گروه برجسته شود بنابراین ،اگر مردم با استتداده
از ضمیر ما به عنوان اع ای یک گروه صحبت کنن و اعما  ،هنجارها و ارزشهتای ختود را

مثبت ارزیابی کنن و از منابع یا سایر منافع گروه خود دفاع کنن  ،چنین گدتمانی ایت ئولوژیک

بشمار خواه آم ()Van Dijk, 2004, p. 74

Van Dijk’s Ideological Square Model
manipulation

1
2
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بنابراین ،م

وندایک ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلی دستکاریهای زبانی به کار رفتته

در گدتمان رسانهها ،متنهای خبری ،سخنرانیهای سیاسی ،نوشتتههتای ادبتی ،ماالتب آموزشتی و
موارد مشابه است .پژوهش ااضر با استناد به م

چهاروجهی ای

ئولوژیک وندایک ( Van Dijk,

 ،)2004محتوای آموزشی بخش لینگوهتاک وبگتاه یتادگیری زبتان انگلیستی بتیبتیستی 1را بتا

کنکاش شگردهای زبانی بهکاررفته در القائ ای ئولوژی مورد نظر بررسی نمودهاست همچنتین بتر
آن است تا به این پرسش پاسخ ده که آیا این وبگتاه بتا بازنمتایی مالتوب الگوهتای فکتری و

رفتاری انگلستان در برنامه درسی خود سرگرمِ گسترش پنهانی استهمار الکترونیکی است
 .2روش پژوهش

 .1 .2پیکره زبانی
پیکره زبانی این پژوهش از وب سایت یتادگیری انگلیستی بتیبتیستی گتردآوری شت هاستت کته

برنامههای رایگان آموزش زبان انگلیسی را در ساح متوسط به صورت وی یویی و صوتی به زبان-
آموزان سراسر دنیا ارائه میده این وبگاه دارای دو نسخه است :نخست ،نسخه ویتژة انگلستتان

که موضوعهای خبری انگلستان را در اولویت قرار میده و فقط کاربران انگلیسی آن را دریافت

میکنن دوم ،نسخه بین المللی که به اخبار سراسر جهان متیپتردازد و در دستترس همته کتاربران
غیرانگلیسی است به منظور گردآوری پیکره زبانی این پژوهش ،بخش لینگوهاک 2این وبگاه به

دلی تمرکز بر روی آموزش زبان انگلیسی با استداده از اخبتار شتبکه خبتری بتیبتیستی انتختاب
گردی به م ت دو سا ( 2016تا  )2018دروس ارائهش ه که شام  270موضوع خبری بتود ،بته

صورت الکترونیکی و دستی متورد جستتجو قترارگرفتت در ایتن میتان 77 ،درس کته شتام واژه

کلی ی انگلستان و سایر واژگان مترتبط بتا آن بتود بتا استتداده از مت
وندایک مورد تجزیه و تحلی قرارگرفتن


چهتاروجهی ایت ئولوژیک

 .2. 2ابزار سنجش /تحلیل
مداهیم دستکاری ایت ئولوژیکی و چهتاروجهی ایت ئولوژیک وندایتک ( )Van Dijk, 2004بته

منظور تجزیه و تحلی پیکره زبتانی پتژوهش ااضتر ،متورد استتداده قترار گرفتنت وی مهتق ستت

دستکاری ای ئولوژیکی نوعی سوءاستداده از ق رت بوده و نتای قاب توجهی را در هر دوگتروه

سلاهجو و زیرِ سلاه به دنبا دارد بر این مبنا ،م

وی ،م

مناسبی برای تحلی گدتمان انتقتادی

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
LingoHack

1
2
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وبگاه یادگیری زبان انگلیسی بیبیسی است تا به کشف برنامه درسی پنهان برای تروی استهمار
الکترونیک منجر شود

وندایک ( )Van Dijk, 2004مجموعه بیست و هدت راهبترد و یتا شتگرد زبتانی را بته منظتور

کشف پیامهای ای ئولوژیکی گدتمانهای دستکاری ش ه گتردآوردی کتردهاستت ایتن راهبردهتا
مشتم ان بر شگردهای توصیف کنشگرها ،1شتخ

مالتع ،2تحمیت  ،3دستتهبنت ی ،4مقایسته،5

اجماع ،6شرط ختالف واقتع ،7تکتذیب ،8استنتهبیتر ،9ارائته شتواه  ،10تمثیت  ،11کلتیگتویی،12

اغرای ،13بیان ضمنی ،14کنایه ،15واژهگزینی ،16استهاره ،17خودستتایی ملتی،18دیگرنمتایی مندتی،19
بیان هنجارها ،20بازی با اع اد ،21قابیسازی یا دسته بنت ی ختودی-غیرختودی ،22عتوامگرایتی،23

خودنمایی مثبت ،24پیش فر
این پژوهش با استداد از م

 ،25ابهام ،26و قربانیش ن( 27همان )739-735 ،بنابراین ،پیکره زبانی

چهاروجهی ای ئولوژیک و شگردهای مورد اشاره و با ه ف آشکار

نمودن دستکاری ای ئولوژیکی محتوای آموزشی وبگاه بیبیسی متورد تجزیته و تحلیت قترار
گرفت

1

actor description
authority
3
burden
4
categorization
5
comparison
6
consensus
7
counterfactuals
8
disclaimers
9
euphemism
10
evidentiality
11
illustration
12
generalization
13
hyperbole
14
implication
15
irony
16
lexicalization
17
metaphor
18
national self-glorification
19
negative other-presentation
20
norm expression
21
number game
22
polarization
23
populism
24
positive self-presentation
25
presupposition
26
vagueness
27
victimization
2
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 .3. 2مراحل پژوهش
ابتت ا واژه کلیت ی انگلستتان و ستایر واژگتان مترتبط مستتقیم «،»British« ،»England« ،»English

« »Britainو « »UKو واژگتتان متترتبط غیرمستتتقیم «،»Queen« ،»king« ،»Prime Minister David
« »London« ،»Briton« ،»Royal« ،»Princeو « »Cameronدر برنامتته درستتی بختتش لینگوهتتاک

وبگاه بیبیسی جستجو ش این جستجو از ابت ای سا  2016تا انتهای سا  2017بته مت ت دو

سا به صورت الکترونیکی و دستی انجام ش به اینترتیب 77 ،درس که بته طترح موضتوعهتای

مرتبط با انگلستان پرداخته بودن  ،از بین  270درس بهدستآم ه ،بتر استاس موضوعشتان بته سته

گروه دستهبن ی ش ن این سه دسته ،مشتم بر علتم و فنتاوری انگلستتان ( 26درس) ،به اشتت و
شیوه زن گی انگلستان ( 42درس) و سیاستهای انگلستان ( 9درس) بودن ه ف پژوهش بررسی

این مسأله است که چگونه گدتمان خبری بهکاررفته در وب سایت یادگیری انگلیستی بتیبتیستی
برای آموزش زبان انگلیسی بته تتروی استتهمار الکترونیکتی کمتک متیکنت بتر ایتن مبنتا ،مت

چهاروجهی ای ئولوژیکی وندایک ( )Van Dijk, 2004روی دروس مرتبط پیاده شت در فرآینت

کسب اطمینان از ثبات 1تحلیلی نویسن ه در تحلیت دوبتارةپیکره زبتانی پتس از دو متاه ،همگرایتی
 91.01درص به دست آم با محاسبه تکرارپذیری 2پژوهش در مقایسته نتتای تحلیت نویستن ه و
تحلی گر دوم ،همگرایی  80.22درص ی به دست آم .

 .3یافتهها
وبگاه یادگیری زبان انگلیسی بیبیسی مت عی استت دو نستخه متدتاوت بته زبتانآمتوزان ارائته

میکن  :نسخه ویژة مردم انگلستان با اولویت اخبار داخلی و نسخه بینالمللی با الویت انتشار اخبتار
بینالمللی بتا توجته بته اینکته پیکتره زبتانی ایتن پتژوهش بتا آدرس آی پتی 3ختارج از انگلستتان

گردآوری ش ه است ،انتظار میرفت نسخه بینالمللی با اولویت اخبار سایر کشورها به دستتآیت

این در االی است که  77خبر از  270گزارش خبری منتشرش ه در برنامته درستی لینگوهتاک ایتن

وبگاه شام واژه کلی ی انگلستان و سایر واژگان مرتبط بودن بای توجه داشت بیبیستی ادعتا

کرده اخبار بینالمللی ارائه میده که  28.5درص از ک متن خبری به دستآم ه بته انگلستتان و

 71.5درص باقیمان ه به سایر  194کشور جهان اختصاص داشتهاست بر این مبنا ،میتتوان پتیش از

تحلی گدتمان انتقادی چنین برداشتی داشت که وبگتاه یتادگیری زبتان انگلیستی بتیبتیستی در
1

Stability
Reproducibility
3
IP
2
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مراله انتخاب موضوعات خبری ،به مثابته ماالتب آموزشتی ،آنچنتان کته بایت پایبنت بته برتتری
بازگویی اخبار بینالمللی نبودهاست

الزم به اشاره است ارائه تحلی گدتمان انتقادی تمامی  77گزارش خبری بررسیشت ه در ایتن

گزارش کوتاه امکانپذیرنیست بر این مبنا ،ته اد  9نمونه برگزی ه ش ن این نمونهها بهترهگیتری
از چن ین شگرد زبانی در گدتمان خود بر پایة مت

چهتاروجهی ایت ئولوژیک وندایتک ،وجتود

دستکاریهای ای ئولوژیکی در محتوای آموزشی وبگاه یادگیری زبان انگلیستی بتیبتیستی را
نمایانکردن در ادامه ،این نمونهها با نامهای مرتبط بتا موضوعاتشتان متورد بحتث و بررستی قترار

میگیرن

 .1. 3علم و فناوری انگلستان
فراوانی  26گتزارش خبتری بتهدستتآمت ه از برنامته درستی لینگوهتاک وبگتاه یتادگیری زبتان

انگلیسیبیبیسی که به موضوعات مربوط به اخبار علتم و فنتاوری انگلستتان پرداختته بودنت متورد
بررسی قرار گرفت این بررسیها نشان داد  12خبر با خودنمایی مثبتت ،بتا استتداده از شتگردهتای

زبانی به ویژه به ارائه گدتمان ای ئولوژیکی به عنتوان مالتب آموزشتی پرداختتهانت کته متیتوانت

برگرفته از نوعی برنامه درسی پنهان انگلیستی باشت در همتین راستتا ،هتی یتک از گتزارشهتای

خبری ،هی گونه اخبار مندی با موضوع علم و فناوری انگلستان ماترح نکترده بودنت  14گتزارش

خبری باقیمان ه نیز به بازگویی اخبار خوشاین ی از انگلستان با رویکرد زبانی و ای ئولوژیکی نسبتاً
بیطرفانهای پرداخته بودن در این میان ،تأکی ستاختاری بتر روی تصتویر مثبتت ارائته شت ه قابت

مشاه ه نبود به این ترتیب ،با وجود اینکه تمامی خبرهای علمی انگلستان اطالعات مثبتی را منتشتر

کرده بودن  46 ،درص این اطالعات مثبت با استناد به مت

چهتاروجهی ایت ئولوژیک وندایتک

برجسته ش ه بودن فراوانی و درص این متنهای خبری براساس موضوعاتشان در ج و زیر نشان

داده ش هاست.

جدول  :1فراوانی و درصد موضوعهای گوناگون در گزارشهای خبری
با ارائه مثبت از علم و فناوری انگلستان

موضوعات مثبت درباره علم و فناوری انگلستان
برتری در زمینه فناوری
اختراعات در زمینه فناوری
برتری در زمینه علمی
اکتشافات در زمینه علمی
مجموع

فراوانی
5
4
2
1
12

درص
41.66
33.33
16.66
8.33
100
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در ادامه 3 ،نمونه از  12خبری که در زمینه علم و فناوری انگلستان به خودنمایی مثبت پرداخته

بودن تحلی میگردد

 1از چیزهای ب یهی همچون گوشیهایمان تتا تاکستیهتای ستیاه لنت ن تتا بته ایتن هواپیمتای

آزمایشی -کاربردهای انرژی باتری در سراسر جهان در اا افزایش است مشتک ایتن استت

که باتریها هنوز هم به سرعت تمام میشون  ،در همین راستا امروز دولت قو داده استت کته

میلیون ها پون جهت پیشرفت این تکنولوژی سرمایهگذاری کن در اتا ااضتر ،بریتانیتا در

زمینه پژوهشهای مربوط به باتری الکتریکی پیشتازست ،برای مثا اینجا در دانشگاه وارویک
پژوهشگران در اا تالش برای ا دو مسئله بزر
طو عمر بیشتر

1

هستن  :ساخت باتریهایی با وزن کمتر و

این گزارش خبری با به کار بتردن شتگرد تمثیت آغتاز متیگتردد همچنتین ایتن گتزارش ،بتا

برشمردن چن ین نمونه از موارد استداده انرژی باتری سهی در انتقا مؤثرتر پیام دارد شروع جملته
با گوشیهای ما « »our phonesبه عنوان یک نمونه رای و ب یهی « »obviousاز دستگاههای باتری

خور و در ادامه تاکسیهای سیاه ج ی لنت ن « »London’s new whispering cabsکته بتیشتک

مت او و در دسترس همگان نیستن در نهایت ،اشاره به یک هواپیمای آزمایشی ج یت بریتانیتایی

« »experimental aircraftبه طور ضمنی سهی در برجسته کردن استان اردهای بتاالی انگلستتان در
استداده از فناوری باتری دارد بنابراین ،نویسن ه متن خبری با استداده از شگردهتای بیتان ضتمنی و

دستهبن ی به طور غیرمستقیم مردم لن ن را از سایر مردم جهان در استداده از فنتاوری مت رن جت ا

مینمای به این ترتیتب در یتک قاتب انگلیستیهتا از فنتاوری بتاتری در بتاالترین ستاح استتداده

میکنن و در قاب دیگر سایرین همچنان محت ود بته استتداده از دستتگاههتای الکتریکتی مرستوم

گذشته هستن در ادامه ،جمله دوم بر این امر تأکی دارد که دولت انگلستان به تنهتایی قصت دارد
برای پیشرفت این تکنولوژی میلیونها پون سرمایه گذاریکن همچنین شگرد ابهام بهکاررفتته در

بهرهگیری از واژه میلیونها « »millionsنوعی ت اعی مبهم از وجود یک بودجه کالن است

سپس ،بریتانیا به روشنی با به کار بردن شگرد توصیف کنشگرها در جمله سوم به عنتوان یتک

پیشتاز « »frontrunnerدر پژوهشهای فناوری باتریهای الکتریکی مهرفی ش هاست این شگرد در
1

From obvious things like our phones, to London's new whispering black cab, to this
experimental aircraft – battery power is taking off around the world. The problem is they still
run out too quickly, so today the government has promised to invest millions improving the
technology. Right now, Britain is a front-runner with battery research, like here at Warwick
University where they're trying to solve the two biggest issues: making batteries weigh less
)and last longer. (26 JUL 2017
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تالش است دو مشتک بتزر

در استتداده از بتاتریهتا « »the two biggest issuesرا از بتین بترد

انتخاب این واژگان در راستای نگارش این خبر بیشک برای برجسته نمودن کنشهتای مثبتت در

مورد انگلستان بودهاست در همین راستا ،کاربرد شگرد واژهگزینی جمله آخر نیز به گونهای است

که بریتانیا را به عنوان شرکتکنن ه پیشرو در این رقابت جهانی نشان ده همچنین این شگرد ،در

پی برانگیختن ذهن مخاطب به ستودن و ستایشِ توانائیهای علمی بریتانیا است این خود نمونتهای

برای به کاربردن شگرد خودستایی ملی برای دستکاری ای ئولوژیکی گدتمتان بتاال استت .بتر پایتة

م

چهتاروجهی ایت ئولوژیکی وندایتک ( ،)Van Dijk, 2004ایتن گتزارش خبتری ،کتاربران و

پژوهشگران فناوری باتری را در سراسر جهان در دو قاب خودی-غیرخودی قرار دادهاست تتا بته
کمک شگرد مقایسه بین بریتانیا (ما) و ک جهان (آنها) به روشنی ،برتری علمتی بریتانیتا را نشتان
ده

 2فرودگاه بریتانیایی انقالبی در صنهت کنتر ترافیک هوایی برپا میکن

اینجا فرودگاه شهر لن ن است و این تنها یکی از  300پرواز و فرودهایست که هر روز در ایتن

فرودگاه انجام میشود و تاکنون ،تمام این پروازها توسط گروهی از مسئوالن کنتر پرواز که
از این پنجرهها به بیرون نگاه میکنن  ،هماهن

ش هان اما در آین ه قرار است پنجره ها با این

صدحه نمایش تلویزیونی با کیدیت باال جایگزین شون و ب ینترتیب مسئوالن کنتر پترواز نته

تنها فرودگاه را میبینن بلکه قادر به شنی ن آن نیز خواهن بود نکته قاب توجه ایتن استت کته
این برج کنتر دیجیتا  120مای دورتر از فرودگاه قرار دارد

1

عنوان خبری باال با به کار بستن شگردهای توصیف کنشگرها و بیان ضمنی اطالعات مثبتتی را

در مورد بریتانیا مورد تأکی قرار داده است پارهگدتة فرودگاه بریتانیایی « »British airportبتا قترار

گرفتن در ابت ای جمله ،بیشترین توجته را بته بریتانیتایی بتودن فرودگتاه جلتب نمتودهاستت و واژه
برپاکردن انقالب « »revolutionizeارجاع ضمنی بر این امتر داشتته کته بریتانیتا بته زودی پیشترفت

گسترده و بینظیری در صنهت کنتر ترافیک هوایی به وجود خواه آورد نکته مهم این است که

این فرودگاه نخستین فرودگاه در جهان است که این فناوری ج ی را بته کتار متیبترد استتداده از

شگرد بازی با اع اد در جمله نخست نیز با اشاره به ته اد  300پرواز و فرود در فرودگاه شهر لن ن،

1

British airport to revolutionise air traffic control
This is London’s City Airport and that’s just one of the 300 or so take-offs and landings that
happen here every day. And until now, all of those flights have been coordinated by a group
of controllers who look out of these windows here. But in the future, those windows are going
to be replaced by these high-definition TV screens – controllers won’t just see the airport
they’ll be able to hear it as well. The thing is, this digital control tower is 120 miles away
)from the airport. (24 MAY 2017
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ذهن مخاطب را به این سو میکشان که این فرودگاه اتی پیش از به کار بستن این فناوری م رن،

تحسین برانگیز و کمنظیر بودهاست

در ادامه ،نویسن ه به مقایسه فرودگاه ق یمی و فرودگاه ج ی لن ن پرداخته است وی بتا قترار

دادن گروه مسئوالن کنتر پرواز « »a group of controllersدر مقاب برج کنتر دیجیتتا

« digital

 »control towerو پنجرههای برج کنتر « »windowsدر مقابت صتدحه نمتایش تلویزیتونهتای بتا

کیدیت باال « »high-definition TV screensو همچنین دی ن فرودگاه « »just seeدر مقاب دیت ن
وشنی ن همزمان « ،»hear it as wellبه برجستهکردن این پیشرفت بزر

پرداختتهاستت همچنتین،

نویسن ه به طور ضمنی بر این امر داللت داشته که سایر کشورهای جهان هنوز از تکنولوژی ق یمی

فرودگاه لن ن استداده میکنن به این ترتیب ،انگلستان در به کاربستن فناوریهتای ج یت از همته
پیشی گرفتهاست بنابراین شگردهای زبانی خودستایی ملی و خودنمایی مثبت در نگارش این خبتر

به کار رفتهاست مقایسه آشکاری مابین انگلستان و سایر کشورها قاب مشاه ه نیست با این وجود،

متن خبری باال با استناد به م

ای ئولوژیک وندایک بتا دستتکتاری ذهنیتت مخاطتب در متورد

جایگاه برتر علم و فناوری انگلستان اه اف استهماری پنهان این کشور را دنبا کردهاست

 3ما از لحاظ طراای خودرو مسیر طوالنی را پشتسر گذاشتهایم ،امتا در طتو بتیش از صت

سا به وسای نقلیه با موتور ااترای داخلی بنزین و گازسوز بستن هکتردهایتم تتاکنون ،چنت ین
شرکت خودروسازی مهم طرحهای بلن پروازانه خود برای تولی خودروهای الکتریکی را کته

راها کلی ی جهت مقابله با آلودگی هوا بشمار میآینت اعتالن نمتودهانت و اکنتون دولتت
انگلستان از پایانی برای موتورهای دیزلی و بنزینی با ممنوعیتت فتروش ایتن موتورهتا تتا ستا

 2040در این کشور خبر میده

1

نویسن ه متن خبری مورد اشاره با بهرهگیری از شگردهای زبانی کلیگوئی و بیان ضمنی ،بیش

از ص سا تاریخچه طراای و تولی خودرو در دنیا را زیر سوا بتردهاستت استتداده از ضتمیر متا

« »weتأکی بر این امر دارد که این یک اقیقت محض در سراستر دنیاستت کته بته مشتک شت ی

آلودگی هوا انجامی هاست در ادامة خبر آم ه است که دولت انگلستان قص دارد در کمتتر از 23

سا  ،تمتامی خودروهتای بنزینتی و دیزلتی را بتا خودروهتای الکتریکتی جتایگزین کنت عبتارت
ممنوعیت فروش تا ستا  »Ban on sales by 2040«2040عتزم راستخ دولتت انگلستتان را در ایتن
We’ve come a long way in terms of design, but for a hundred years we’ve been relying on
vehicles with an internal combustion engine burning petrol or diesel. Several major car
makers have already announced ambitious plans for electric cars, seen as a key way of
tackling air pollution. And now the (UK) government is signalling the end of petrol and diesel
)engines in the UK with a ban on sales by 2040. (26 JUL 2017

1
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راباه مورد تاکی قرار میده و مخاطب را به تحسین بکار بستن چنین اهرم های فشاری برای نی
به مقصود و پیشرفت وا میدارد

واژهگزینی این متن خبری به گونهای است که تولی انبوه خودروهتای الکتریکتی هنتوز بترای

چن ین شرکت خودروسازی مهم « »several major car makersه فی بلن پروازانته «»ambitious

به شمار میآی این در االی است که ه ف انگلستان کامالً برنامهریزی ش ه و قاب دستیابی بته

نظر میرس نویسن ه خبر بیبیسی به طور ضمنی با استداده از شتگرد قابتیستازی ،توانتاییهتای

خودی را ازغیرخودی متمایز نموده و نمونهای از خودنمایی مثبت در زمینه علم و فناوری انگلستان
ارائه میده

 9خبر علمی دیگر که رویکرد مشابهی در خودنمایی مثبت داشتن همانن نمونههای باال متورد

تحلی قرار گرفتن یافتههای به دست آم ه بیانگر آن بتود کته در کنتار شتگرد خودنمتایی مثبتت،

شگردهای خودستایی ملی ،بیان ضمنی و واژهگزینی باالترین فراوانی را در ارائه برتریهای علتم و

فناوری انگلستان داشتهان به سبب صرفهجوئی در ف ا ،فراوانی و درص موارد استتداده از همگتی

شگردهای زبانی م

چهاروجهی ای ئولوژیک وندایک در  12خبر علمی مورد بررسی در ج و

زیر نشان داده ش هاست.

جدول  :2فراوانی و درصد موارد استفاده از شگردهای زبانی مدل چهاروجهی

ایدئولوژیک وندایک در گزارشهای خبری با ارائه مثبت از علم و فناوری انگلستان
فراوانی

درص

0

0

1

8.33

توصیف کنشگرها ،قابیسازی یا دستهبن ی خودی-غیرخودی

3

25

واژه گزینی

6

شخ

شگردهای زبانی م

چهاروجهی ای ئولوژیک

مالع ،تحمی  ،دسته بن ی ،اجماع ،شرط خالف واقع ،تکذیب،

اسن تهبیر ،ارائه شواه  ،اغرای ،کنایه ،استهاره ،بیان هنجارها ،قربانی ش ن
کلی گویی ،بازی با اع اد ،عوام گرایی ،پیشفر
تمثی  ،دیگرنمایی مندی
مقایسه

بیان ضمنی ،خودستایی ملی
خودنمایی مثبت

 ،ابهام

2
4
9

12

16.66
33.33
50
75

100

 .2. 3بهداشت و شیوه زندگی انگلستان
بر پایة آمار فراوانی بهدستآم ه 42 ،گزارش خبری با موضوع مورد اشاره واژه کلی ی انگلستان و

سایر واژههای مرتبط را در بر داشتن از این میان 18 ،خبر با به کتاربتردن شتگردهتای زبتانی مت
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چهاروجهی ای ئولوژیک وندایک با خودنمایی مثبت ،در پی ارائته گدتمتان ایت ئولوژیک بودنت

شش گزارش خبری نکتههای مندی در مورد به اشت و شیوه زن گی انگلستان منتشر کردهانت 18

خبر باقیمان ه نیز به بازگویی اخبار خوشاین و مثبتی از انگلستان پرداخته بودن که تأکی ساختاری

بر روی تصویر مثبت ارائهش ه ن اشتن بنابراین به طتور کلتی 86 ،درصت اخبتار بتا ایتن موضتوع،

اطالعات مثبت درونگروهتی را ارائته متیدهنت  ،در اتالیکته  46درصت بته برجستتهستازی ایتن

اطالعات مثبت با کمک شگردهای زبانی پرداختته بودنت فراوانتی و درصت ایتن اخبتار براستاس

موضوعاتشان در ج و زیر نشان داده ش هاست.

جدول  : 3فراوانی و درصد موضوعهای گوناگون در گزارشهای خبری
با ارائه مثبت از بهداشت و شیوه زندگی انگلستان

موضوعات مثبت درباره سالمتی و شیوه زن گی انگلستان

فراوانی

خیریههای مردمی

3

آموزشهای همگانی

2

6

عالقه به ایوانات

2

به اشت عمومی

2

خ مات شهری

2

عالیق هنری

1

آداب اجتماعی
مجموع

درص

33.33
16.66
11.11
11.11
11.11
11.11

18

5.55
100

تحلی  ،3نمونه از اخباری که در زمینه علم و فنتاوری انگلستتان بته خودنمتایی مثبتت پرداختته

بودن در ذی ارائه میگردد

 4تا این لحظه سرنوشتشان رفتن به سوی قصتابی بتود در قدتس هتای سترد رنت آوری پتر از
ف والت خودشان زن گی کوتاهی با پایانی خشونتآمیز داشتن اما ااال این س
های ج ی در آمریکای شمالی و بریتانیا میرون خوردن س

بخشی از فرهنت

ها بته خانته
بستیاری از

مردمان آسیای شرقی است اما یک موسسه خیریه غربی ،کشاورز کرهای را متقاع کردهاست
تا مرکز پرورش س

هایش را ببن د به جای قرار گترفتن داخت بشتقاب غتذا ،ایتن دو ست

اکنون به بریتانیا میرون آیا آنها خوشحا خواهن بود؟

1

1
Destined for the butcher's block until now. In cages in the bitter cold, excrement below, their
lives would've been short, with a violent end. But now the dogs are going to new homes in
North America and Britain. Eating dog is part of the culture of much of East Asia. But a
western charity has persuaded the Korean farmer to close the farm. Instead of the plate, these
)two dogs are now heading for Britain. Will they be happy? (03 MAY 2017
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این گزارش خبری ،با استداده از شگرد دستهبن ی ،آمریکای شمالی و بریتانیا را در یک گتروه

قرار دادهاست که ویژگی آشکارشان ،اهمیت دادن و مراقبتت از ست
مردمان شری آسیا هستن که س

هتا بتودهاستت گتروه دوم،

ها را در ب ترین شرایط پرورش داده و نهایتاً آنها را میخورن

واژگانی که در پیون با گروه دوم استداده ش ه بود مانن سرنوشت « ،»destinedقصاب «،»butcher

رنتت آور « ،»bitterف تتوالت « ،»excrementو خشتتونتآمیتتز « »violentهمگتتی ستتبب تتت اعی

ااساسات مندی و ندرتانگیز نسبت به آنها میگردد این در االی است که بریتانیا بته مثابته خانته

نو ،به گونهای توصیف ش ه که جایی برای خوشحا بودن است بنابراین ،بتا بهترهبتردن از شتگرد
واژهگزینی ای ئولوژیکی ( )Aghagolzadeh & Firuzian Pooresfahani, 2016که واژگان مندتی

را برای آنها و واژگان مثبت را برای ما استداده کرده ،بریتانیا بته عنتوان نتاجی ست

هتای بیچتاره

برجسته ش هاست این سبب میشود اس د سوزی مخاطب برای ایوانات بیگناه به اس ااترام

برای عالقه و تالش مردم دوستدار ایوانات در انگلستان تب ی شود .در نتیجه ،این گزی ه خبری
بر پایة م

چهاروجهی ای ئولوژیک وندایک ( )Van Dijk, 2004یک نمونه کام از خودنمایی

مثبت و دیگرنمایی مندی است.

 5کمک به نوزادان انگلستان

سونوگرافی مانن این شیوهای است که به کمک آن همه نوزادان نارس اسکن میشتون  -امتا

این کار همیشه مشکالت را نشان نمیده نوزادان تازه متول ش ه مهموال بیش از ا ظریتف
هستن که بتوان آنها را منتق کرد ،اما در بیمارستان رویتا هلمشتایر دستتگاه  MRIنتوزادان

فقط چن متر از واات مراقبتتهتای ویتژه فاصتله دارد در ستمت چتی یتک دستتگاه استکن

فراصوت و در سمت راست یک اسکن  MRIقرار دارد این دستگاه بسیار دقیقتر بوده و برای
پزشکان اطالعات تشخیصی بیشتر و بهتری فراهم میکن

1

عنوان این گزارش خبری با به کار بستن شگرد ابهام ،خبتر از کمتک بترای نتوزادان انگلستتان

میده  ،ب ون اینکه نوع آن را مشخ

کن به اینترتیب اس کنجکاوی مخاطتب بترای کستب

اطالعات بیشتر برانگیخته میشود جمله نخست ،با استداده از شگرد کلیگویی بر این نکته تأکیت

دارد که تمامی نوزادان نارس در سراسر جهان توسط دستگاه اسکن فراصتوت متورد بررستی قترار
1

Help for UK babies
Ultrasound like this is how all premature babies are scanned - but it doesn't always reveal
what's gone wrong. New-borns are usually too fragile to be moved, but at the Royal
Hallamshire the purpose built baby MRI is just metres from the special care unit. On the left
is an ultrasound scan, on the right an MRI scan. It's much more detailed and gives doctors
)more diagnostic information. (25 JAN 2017
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میگیرن با این وجود ،یک دستگاه اسکن ام آر آی 1نوزاد برای نخستین بار در انگلستان طراای
ش هاست که میتوان به رااتی در بخش مراقبتهای ویتژه توستط پزشتکان در هنگتام نیتاز بترای

اطالعات بیشتر تشخیصی مورد استداده قرارگیرد بنابراین انگلستان در ارائه چنین خ مات پزشتکی

با ارزشی به نوزادان ،از سایر کشورهای جهان متمایز ش هاست شگرد دستهبن ی ما-آنها تأکی بر

برتری ما یهنی انگلستان داشتهاست چرا که شگرد بیان ضمنی به کار رفته میتتوان برداشتت کترد

این خ مات پزشکی بینظیر فقط در انگلستان ارائه ش هاست .بنابراین ،این متن خبتری از وبگتاه

بیبیسی از شگرد خودنمایی مثبت برای جلب توجه مخاطب به استان اردهای باالی ارائه خ مات

پزشکی و مراقبتهای به اشتی در انگلستان استداده کردهاست این به نوبه خود نوعی دستکاری
محتوای آموزشی و در نتیجه م های ذهنی مخاطب بودهاست

 6ایوانات خانگی در مح کار؟ برخی شرکتهای انگلیسی از آنها استقبا میکنن

بروک ،رگی ،مکس و پگی در شرکت نست در گتویک همکار هستن طرح ایوانات ختانگی

در مح کار این شرکت آن چنان موردپسن کارکنان قرار گرفتهاست که تتا پایتان ستا 100 ،

س

دیگر نیز مورد ارزیابی قرار خواهن گرفت تا کارت پرسنلی دریافت نماین ست

تنها استرس را کاهش میدهن بلکه به شک گیری رفاقت های کاری نیز کمک می کنن

هتا نته
2

عنوان خبری باال ،با طرح پرسشی سهی دارد بر بهی بودن بههمراهداشتتن ایوانتات ختانگی در

مح کار تأکی کن هرچن این خبر بیانگرآن است که بردن ایوان خانگی به محت کتار ،دیگتر

رویای دور از دسترسی نیست چرا که این اتدای در اا ااضر در برخی شرکتهای انگلیسی رخ

میده شگرد زبانی تمثی در همین راستتا ،بته مهرفتی چنت ین ست

ختانگی متیپتردازد کته در

شرکت نست  3به عنوان بزرگترین شرکت تولی کنن ه متواد غتذایی در دنیتا رفتتوآمت متیکننت

انتخاب نست به عنوان یکی از شرکتهای استقبا کنن ه از ا ور ایوانات خانگی در مح کار،
انتخابی بسیار هوشمن انه و مؤثر است از آنجاییکه نستت شترکت کوچتک و ناآشتنایی نیستت و

انتظار میرود برای چنین اق امی برنامهریزیهایی صورت پذیرفته و اه افی متورد توجته باشت در

ادامه آم هاست که به دلی استقبا کارکنان نست ته اد س
در اا افزایش خواه بود

های مجاز در این شرکت به سرعت

1

MRI
Pets in the office? Some UK firms welcome them
Brooke, Reggie, Max and Peggy are office buddies at Nestle in Gatwick. The firm’s pets at
work scheme has proved so popular by the end of the year around a hundred dogs will have
passed an assessment to gain their own staff pass. The dogs don't just relieve stress, but also
)seem to help build office camaraderie. (19 APR 2017
3
Nesstlé
2
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خبر باال ،ایتن موضتوع را بتازگو متیکنت کته آنچته در انگلستتان رواج یافتتهستت ،بترخالف

هنجارهای سایرکشورهای دنیاست در این زمینه ،به کمک استراژیهای قابیسازی و بیان ضمنی،

مخاطب چنین برداشت میکن که کارکردن در محیطهای کتاری انگلیستی مالتوبتتر و بهتتر از

سایر کشورها است به منظور ارائه شواه بیشتر و ت مین برداشت مثبتت ،نویستن ه خبتر بتا بهتره-
ها به محت کتار نیتز اشتاره متینمایت

جستن از شگرد تمثی به ته ادی از مزیتهای آوردن س

بنابراین ،این متن خبری سهی در گستردن شیوه زنت گی انگلیستی بتا ا تور ایوانتات ختانگی در

خانهها ،خیابانها و در مح های کار میپردازد

فراوانی و درص بهرهگیری از شگردهای زبانی مت

چهتاروجهی ایت ئولوژیک وندایتک در

همگی  18خبر علمی مورد بررسی با موضوع به اشتت و شتیوه زنت گی انگلستتان در جت و زیتر

نشان داده ش هاست برتری استداده از شگردهای خودنمایی مثبت ،واژهگزینی و بازی به اعت اد در

مقایسه با سایر شگردها کامالً قاب مشاه ه است

جدول  :4فراوانی و درصد موارد استفاده از شگردهای زبانی مدل چهاروجهی
ایدئولوژیک وندایک در گزارشهای خبری با ارائه مثبت
از بهداشت و شیوه زندگی انگلستان

فراوانی

درص

شگردهای زبانی م

چهاروجهی ای ئولوژیک

0

0

1

5.88

دسته بن ی ،بیان هنجارها ،قابی سازی یا دسته بن ی خودی-غیرخودی

2

11.76

توصیف کنشگرها ،ارائه شواه  ،کلیگوئی ،تمثی  ،خودستایی ملی

3

17.64

بیان ضمنی

4

23.52

بازی با اع اد

8

47.05

واژهگزینی

10

58.82

خودنمایی مثبت

17

100

تحمی  ،مقایسه  ،اجماع  ،شرط خالف واقع  ،تکذیب  ،اسن تهبیر ،کنایه،
استهاره ،عوام گرایی ،قربانی ش ن
شخ

مالع ،اغرای ،دیگرنمایی مندی ،پیش فر

 ،ابهام

 .3. 3سیاستهای انگلستان
فراوانیهای بهدستآم ه ،بیانگر آن بود که از بتین  9گتزارش خبتری کته بته موضتوعات سیاستی
انگلستان پرداخته بودن  6 ،خبر به خودنمایی مثبت بر طبق م

چهاروجهی ای ئولوژیکی وندایک

( )Van Dijk, 2004پرداخته بودنت ایتن در اتالی استت کته هتی یتک ،اطالعتات مندتی دربتاره
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انگلستان مارح نکرده بودن  3گزارش خبری باقیمان ه نیز به طرح اخبار مالوبی در مورد سیاست
های انگلستان پرداختن کته بت ون تأکیت و بتا رویکترد نستبتاً بتیطرفانتهای نگاشتته شت ه بودنت .

بنابراین 100،درص خبرهای سیاسی وبگاه به ارائه اطالعات مثبتت پرداختته بودنت و  67درصت

آنها بر این اطالعات مثبت بر پایة م

وندایک تأکی داشتن فراوانی و درص اخبار سیاسی باال

بر پایة موضوعاتشان در ج و زیر نشان داده ش هاست

جدول  : 5فراوانی و درصد موضوعات مختلف در گزارش های خبری
با ارائه مثبت از سیاستهای انگلستان

موضوعات مثبت درباره علم و فناوری انگلستان

فراوانی

درص

مذاکرات برکسیت

4

66.66

قانونگذاری داخلی

1

16.66

مسائ بینالمللی

1

16.66

مجموع

6

100

در زیر 3 ،نمونه از  6خبر سیاسی مثبت در راباه با انگلستان تحلی میگردد

 7پیشنویس طرح پیشنهادی انگلستان برای اتحادیه اروپا

آیا توافقی ااص ش ه است تا رایدهن گان بریتانیا را بترای مانت ن در اتحادیته اروپتا متقاعت

کن ؟ نخست وزیر دیوی کامرون ،پیشنویس اصالای طرح پیشنهادی انگلستان را به اتحادیته

اروپا تق یم کرد و این طرح را شتام «تغییترات اساستی» دانستت در کنتار ستایر متوارد ،ایتن
طرحهای پیشنهادی به انگلستان اجازه میدهن تا برخی از پرداختتهتای رفتاهی بته کتارگران

دیگر کشورهای اروپایی را متوقف نمایت وی متیبایستت رهبتران  27کشتور ع تو اتحادیته
اروپا را متقاع کن تا با این طرح موافقت کنن

1

گزارش خبری باال ،با طرح پرسشی در مورد متقاع کردن رأیدهن گان بریتانیایی برای خارج

نش ن از اتحادیه اروپا و با بهرهگیری از شگرد بیان ضتمنی ،اهمیتت ا تور انگلستتان در اتحادیته

اروپا را برجسته نمودهاست با اینکه پاسخی به این پرسش در متن خبر داده نشت ه ،مخاطتب چنتین
1

UK's draft EU deal
Has a deal been reached that will persuade British voters to stay in the European Union? The
Prime Minister, David Cameron, has hailed a draft EU reform deal as delivering what he calls
'substantial changes'. Among other things, the proposals would allow the UK to suspend some
welfare payments to workers from other European countries. He will now need to persuade
)the leaders of the other 27 EU member states to agree to it. (03 FEB 2016
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برداشتی خواه داشت که طرح پیشنهادی انگلستان به اتحادیه اروپا تنها راها بالقوه ایتن مشتک

است

نویسن ه این متن خبری به کمک شگرد واژهگزینی در پیون با توقف پرداختهای رفتاهی بته

سایر کشورهای اروپایی ،به طور ضمنی چنین تههت اتی را بتار متالی بترای انگلستتان دانستتهاستت
هنچنین نویسن ه با به کار بستن شگردهای تحمی و دستهبن ی خودی-غیرخودی این پیام را منتق

کردهاست که مردم و دولت انگلستان ش ی اً از کمکهای مالی به سایر کشورهای ع و اتحادیته
اروپا خسته ش هان  .بنابراین ،این گزارش خبری یک نمونه از خودنمایی مثبت و دیگرنمایی مندتی

است چرا که انگلستان به عنوان یک اامی مالی برای دیگر کشورهای اروپایی مهرفی ش هاستت

با وجود اینکه رأیدهن گان بریتانیایی تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتهان  ،پیشنویس طرح

پیشنهادی انگلستان همچنان پیشنهادات سخاوتمن انهای را به اتحادیه اروپا ارائه دادهاستت بته ایتن

ترتیب ،نگارش و انتخاب این گزی ه خبری به عنوان محتوای آموزش زبان انگلیسی بتر پایتة مت

وندایک در راستای شیوههای ج ی استهماری انجام پذیرفتهاست

 8گزارش بریتانیا در راباه با امله به عرای در سا  2003که م تهاست بسیاری انتظار اتمام
آن را میکشی ن  ،روز چهارشنبه منتشر خواهت شت جتان چیلکتوت ،رئتیس گردآورنت گان

گزارش میگوی امی وار است که م اخله نظامی در چنین مقیاستی در آینت ه بت ون تحلیت و

ق اوت سیاسی دقیق صورت نگیرد این پژوهش م ت هدتت ستا طتو کشتی تتا بته نتیجته
برس

1

واژه گزارش « »reportبه همراه دو صدت بریتانیتایی « »Britishو انتظتار طتوالنیمت

ت «long-

 »awaitedدر ابت ای این گزارش خبری به برجستهسازی دو نکته پرداختتهانت نخستت اینکته ایتن

تحقیقات مهم در بریتانیا انجام ش هاست دوم آنکه ،به دلی پیچی گیهتا و اهمیتت ایتن گتزارش،

بسیاری از افراد به م ت طوالنی منتظر پایان یافتن آن بودن بنابراین ،جمله آغازین به تنهایی نمونه

بارز استداده از شگردهای خودستایی ملی و خودنمایی مثبت بودهاست در ادامه ،نویسن ه با به کار
بردن شگرد شخ

مالع برای افزودن بر اعتبار ایتن خبتر ،بته نقت قتو غیرمستتقیم رئتیس پتروژه

پرداختهاست به باور نویسن ه ،انتظار میرود پیرو انتشار این گزارش هی م اخله نظامی دیگری بتا

چنین مقیاسی ب ون تجزیه و تحلی دقیقتر انجام نگیرد بنابراین ،شگرد بیان ضمنی مخاطتب را بته
1

The long-awaited British report into the invasion of Iraq in 2003 is due to be published on
Wednesday. Its chairman, John Chilcot, says he hopes it will ensure that military intervention
on such a scale will not be possible in future without more careful analysis and political
)judgement. The inquiry has taken seven years to reach its conclusions. (06 JUL 2016
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سمت دو برداشت میکشان نخست اینکه انگلستان با گردآوری و انتشار ایتن گتزارش در جهتت

صلح جهانی ق م بسیار مهمی برداشتهاست دوم آنکه امله به عترای در ستا  2003اشتتباه بتوده و
نیاز به بررسیهای دقیقتری بودهاست اشاره به این نکته که تکمی این گزارش به م ت هدت سا

طو کشی هاست ،بهرهبردن از شگرد بازی با اع اد و بمنظور باالبتردن کیدیتت و اهمیتت گتزارش

مذکور و بیطرفی خبرنگار بودهاست .بنابراین ،گزارش خبری فوی را میتوان به عنوان نمونهای از

خودنمائی مثبت به اسابآورد که به تبلیغ دی گاههای سیاسی در ظاهر ض خشتونت انگلستتان در

مقاب سیاستهای خشونت طلبانه سایر ق رتهای جهان پرداختهاستت چنتین بنظتر متیرست کته
استهمار الکترونیکی پنهان و در قالب ماالب درسی از اه اف وبگاه بیبیسی بودهاست

 9رئیس کمیسیون اروپا می گوی اتحادیه اروپادر نتیجه برکسیت دچار بحران ش هاست ولتی
در مهر

خار نمیباش در اولین سخنرانی ختود پتس از رای بته ختروج بریتانیتا از اتحادیته

اروپا ،جین-کلود جانکر هش ار میده بسیاری از اتوزههتای همکتاری بتین کشتورها دچتار
نق

ش هاست

شگردهای شخ

1

مالع و بیان ضمنی در این بری ه خبری ،جهت انهکتاس مشتکالت اتحادیته

اروپا در نتیجه کنارهگیری انگلستان از این اتحادیه بکار رفتهان زمانیکته رئتیس کمیستیون اروپتا
بگوی اتحادیه اروپا به خاطر خروج قریبالوقتوع انگلستتان وارد بحتران شت هاستت ،اهمیتت ایتن

کشور بهنوان ع و کلی ی اتحادیه اروپا برای مخاطب پررن

تر و قاب قبو تر خواه بود خوانن ه

این خبر چنین برداشت خواه کرد که همه کشورهای اروپایی نیازمن کشتور انگلستتان هستتن و

رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا کلیتت اتحتاد بتین ایتن کشتورها را بتا ته یت جت ی

مواجهکردهاست بنابراین ،شگرد قابیسازی به دستهبن ی کشورهای اتحادیه اروپا در یتک ستو و
انگلستان در سویی دیگر پرداخته و اشاره ضمنی به ق رتمن ی و توستهه یتافتگی کشتور انگلستتان

بهنوان ع وی ضروری در این اتحادیه کردهاست بنابراین ،متن خبتری فتوی بتهنتوعی خودنمتایی

مثبت سیاسی از جانب وبگاه بیبیسی بهاسابمیآی که چنین خبری را بهنوان مالب آموزشی
ارائه نمودهاست

به همین ترتیب ،کلیه گزارشهای خبتری سیاستی کته رویکترد مشتابهی در خودنمتائی مثبتت

داشتتن همچتتون مثتتا هتتای بتاال متتورد تحلیت قتترار گرفتنت فراوانتتی و درصت متتوارد استتتداده از
1

The president of the European Commission says the EU is in crisis but not at risk as a result
of Brexit. In his first 'state of the union' address since Britain voted to leave the EU, JeanClaude Juncker warns there are too many areas where cooperation between nations is lacking.
)(14 SEP 2016
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شگردهای زبانی م

چهاروجهی ای ئولوژیک وندایک در کلیه  6خبر سیاسی متورد بررستی در

ج و زیر نشان داده ش ه است و بتاالترین فراوانتی بته خودنمتایی مثبتت و دستتهبنت ی ختودی-
غیرخودی تهلق داشتهاست

جدول  : 6فراوانی و درصد موارد استفاده از شگردهای زبانی مدل چهاروجهی

ایدئولوژیک وندایک در گزارشهای خبری با ارائه مثبت از سیاست های انگلستان
شگردهای زبانی م

چهاروجهی ای ئولوژیک

فراوانی

درص

توصیف کنشگرها ،دسته بن ی ،مقایسه ،اجماع ،شرط خالف واقع،
تکذیب ،اسنتهبیر ،ارائه شواه  ،تمثی  ،کلی گویی ،اغرای ،کنایه،
استهاره ،بیان هنجارها ،عوام گرایی ،پیش فر

 ،ابهام ،قربانی ش ن

تحمی  ،دیگرنمایی مندی
شخ

0

0

1

16.66

3

50

قابی سازی یا دسته بن ی خودی-غیرخودی

4

66.66

خودنمایی مثبت

6

100

مالع  ،بیان ضمنی ،واژهگزینی ،خودستایی ملی ،بازی با اع اد

 .4بحث
نخستین بررسیهای این پژوهش نشان داد 28.5 ،درص از گزارشهای خبری بینالمللی موجود در

برنامه درسی وبگاه یادگیری زبان انگلیسی بیبیسی به موضوعات مربوط به انگلستان اختصاص

یافتهان در ادامه یافتههای بهدستآم ه از تحلی گدتمان انتقادی نمایتانگر آن بتود کته بیشتتر ایتن

اخبار،اطالعات مثبتی ارائه کردهان ته اد چشمگیری نیز به برجستهسازی اطالعتات مثبتت دربتاره
انگلستان بر پایة م

چهتاروجهی ایت ئولوژیکی وندایتک ( )Van Dijk, 2004پرداختتهانت ایتن

یافتهها با پیشبینی نظریهاستهمار الکترونیکی مکفی ( )McPhail, 2006همسو استت وی مهتقت

است در گذشته استهمارگران در تالش برای استهمار سرزمینها در سراسر جهتان بودنت همچنتین
امروزه ابررسانههایی مانن دیزنی ،هالیوود ،سی ان ان ،1بیبیسی و موارد مشابه میکوشن بر چشم،

گوش و ذهن میلیونها بینن ه ،خوانن ه و یا شنون ه چیره شون در همتین راستتا ،بهنتام و رضتائیان

( )Behnam & Rezaeian, 2014بر این باورن که نویسن گان متنهتای خبتری ،همتواره بتا بهتره-

گیری از ابزارهای گدتمان سهی دارن ای ئولوژی خود را پنهان کنن آنها مهتق ن شیوه نگتارش
یک گزارش خبری به نگرش و ااساسات مخاطب در راستتای هت ف نویستن ه جهتت متیدهت

CNN
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گزارشهای خبری با موضوعات علم و فناوری که به بازتاب برتریهتا ،پیشترفتهتا ،اختراعتات و

اکتشافات انگلستان در این پهنه بته شتک غرورآفرینتی پرداختتهانت  ،ستهی در ارائته یتک تصتویر

مالوب و رویایی از انگلستان به مخاطب دارن زبانآموز با ه ف یادگیری زبان انگلیستی ،چنتین
محتوای در ظاهر آموزشی و برگرفته از اخبار علمی را ماالهه میکنت او در مواجهتة بتا ماالتب و

موضوعهایی قرار میگیرد که در کنار ارتقای جایگاه علمی انگلستان ،گرایش به ایت ههتا و ایت ه-
آ های انگلیسی پی ا میکن اشاره آشکار و گاهی ضمنی این متنها ،به پیشتاز بودن انگلستتان در

تولی و بهرهبرداری از علم و فناوری م رن ،ایتن کشتور را از ستایر کشتورها بته ویتژه کشتورهای

ااشیه متمایز نمودهاست همچنین ذهنیت زبانآمتوزان ایتن کشتورها را نستبت بته جایگتاه علمتی

زادگاه خود و تواناییهای علمی دانشمن ان ختودی دستتخوش تغییتر نمتودهاستت همچنتین ورود

دستاوردهای علمی آنان بته کشتور ختود و در متواردی اتتی زنت گی در آن کشتور را تبت ی بته

خواستهای درونی مینمای در همتین راستتا فیلیپستون ( )Philipson, 2009مهتقت استت گستترش

فزاین ه استداده از زبان انگلیسی در اوزه رسانه ،آموزش ،سیاست و علم اغلب فرآوردة سیاستتتت

زبانی ه فمن و هوشیارانه کشورهای هسته به ویژه آمریکا و انگلستان است که با هت ف گستترش

ندوذ خود در جوامع موسوم به ااشیه صورت میگیرد این امتر ،نتیجته تتالش بترای ایجتاد نتوعی
امپریالیسم زبانیاست که با رواج الگوها و روشهای علمی کشورهای هسته انجام ش ه و به شتک

مؤثری جریان دانش در کشورهای ااشیه را در راستای خواست و اراده خودشان کنتر میکنن

بنابراین به نظر میرس که گزینش و انتشار اخبار علمی انگلستان بته عنتوان محتتوای آمتوزش

زبان انگلیسی با ه ف دستکاری ای ئولوژیکی محتوا و سلاه نامشروع بودهاست این امر از طریتق
شک دادن م های ذهنی متهصبانه بر پایة برجستهکردن اطالعات مثبت در مورد تواناییهای علمی
و فنی انگلستان انجام پذیرفتهاست بته بتاور وندایتک ( ،)Van Dijk, 2004هنگتامیکته متردم در

مورد گروه خود ،با ضمیر او شخ

جمع صحبت میکنن « ،فهالیتهتا ،هنجارهتا ،و ارزشهتای

خود را به طور مثبت ارزیابی میکنن و از منابع و یا سایر منافع گروه خود دفتاع متیکننت » چنتین

سخنانی ای ئولوژیک به شمار میآین ( )734بنابراین گدتمان رسانه خبری و آموزشی بیبتیستی،

به ارائه منصدانه اخبار و محتوای آموزشی مناسب یادگیری زبان انگلیسی پایبن نبودهاست بلکه بته

بازتاب خبرهای منتخب ویرایشش ه از کشور انگلستان پرداختهاست

نکته جالبِ توجه این استت کته اخبتار بته دستتآمت ه بتا موضتوع به اشتت و شتیوه زنت گی

انگلستان 56 ،درص از ک پیکره زبانی را شام میشود این ،خود اثباتی بر اهمیت ویژه صادرات

شیوه زن گی برای کشورهای هسته است یافتههای این پژوهش نشتان دادهاستت کته انگلستتان بته
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عنوان یک کشور هسته در تالشاست ارزشهتا ،هنجارهتا و ستبک زنت گی انگلیستی را از طریتق

متنهای خبری در قالب برنامه درسی به نمتایش بگتذارد نمونتههتایی همچتون نجتات ست
آسیایی از قصابیها ،استقبا از ایوانات خانگی در مح کار ،ادای ااترام به یک ست

موارد مشابه با به کاربردن شگردهای زبانی ویژه سهی در پررن

هتای

نظتامی و

ترکردن کنشهای انجامش ه و در

نتیجه برجستهکردن عالیق انگلیسیها به ایوانات و نهایتاً رواج این سبک زن گی داشتهان بر پایتة
نظریه استهمار الکترونیکی مکفی ( )McPhail, 2006ادامه دریافت چنین پیامهای بیگانهای ذهتن

مخاطبان به ویژه جوانان را به سمت تدکرات و آرمانهتای فرهنت

بیگانته و شتیوه زنت گی آنهتا

میکشان به این ترتیب ،آنچه قهاری ( )Ghahari, 2013جهانی ش ن فرهن

نامی هاست ،اتدتای

میافت این جهانیش ن مشتم بر «شک گیری و گسترش فرهنگی ویژه در عرصتة جهتانیکته بتتا

ختود متوجی از همگتونی فرهنگتی را در جهان پ ی میآورد و همته ختاصهتای فرهنگتی را بته
چتالش متیطلبت » ( )Ghahari, 2013, p. 288در همین راستا ،سالمت نیتوز در ستا  95خبتر از

سیر فزاین ة روی آوردن به ایوانات خانگی در ایران ،همزمتان و متوازی بتا فراینت کتاهش تهت اد

فرزن  ،به ویژه در یک دهه اخیر دادهاست در ادامه این گزارش خبری آم هاست که «البته خری و

نگه اری ایوانات خانگی در ایران ،شای تا  10-15سا پیش به طور عم ه ذائقه ای طبقته بتاالیی

محسوب می ش و طبقه متوسط و پائین عالقه بسیار کمی به این امتر نشتان متی دادنت  ،امتا در اتا

ااضر به نظر می رس نشانه های فراگیتر شت ن ایتن عالقته در جامهته ایرانتی بته چشتم متیختورد»

مکفی ( )McPhail, 2006هش ار میده که دریافت پیوستة اطالعات ،پیامهتا و شتیوه زنت گی
کشورهای صادرکنن ه فناوریهای م رن و ارائه دهن ه ابررسانههای خبری ،آموزشتی و تدریحتی،

سبب نشانه گرفتنِ آموزههای اخالقی ،فرهنگی و شتیوه زنت گی کشتورهای هت ف متیشتود ایتن
پ ی ه ،امری ج ی بوده و نیازمن بررسی و چارهجویی است

برجستهسازی استان اردهای باالی زن گی در انگلستان که در وبگاه یادگیری زبتان انگلیستی

بیبیسی به فراوانی بته چشتم متیختورد نیتز تصتادفی نیستت ایتن گونتهای خودنمتائی مثبتت در

ناسازگاری کام با اصو اولیه تهیه و ت وین ماالتب درستی استت؛ زیترا همتة ماالتب آموزشتی
نیازمن رعایت شرایط اولیته فراوانتی ،انصتاف و بتیطرفتی 1هستتن ( )Killoran, et al., 2004در

نتیجه ،نگرانی دربارة «جایگزین ش ن ،طرد ش ن ،تغییتر کتردن و یتا فرامتوش شت ن» شتیوههتای

زن گی بومی و محلی در مواجهه با ارزشها و شیوههای ج ی زن گی بیگانه کامالً درست و به جا

هستن ( )McPhail, 1987, p. 18در پژوهش مشابهی بر روی کتابهای آموزش زبتان انگلیستی،
plurality, fairness and impartiality
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صادقی ( )Sadeghi, 2008اینگونه نتیجهگیری میکن که «کتابهای آموزشی بته روشتی کتامالً

ارفتهای و پرجاذبته از طریتق تتصاویر نامناسب ،موضوعات غریب و ارزشگتذاریهتای تحمیلتی
اقت ام بته تتروی فرهنت

غترب متیکننت » ( )Sadeghi, 2008, p. 15اتیکتور رامتان (

Atikur

 )Rahman, 2014مهتق است رسانههای جهانی با استداده از تلویزیون ،اینترنتت و متوارد مشتابه بته

صورت روبهافزایشی در اا شک دادن به فرهن

نس جتوان در سراستر دنیتا هستتن در نتیجته

«نقش نهادهای اجتماعی همچون خانواده و جامهه در مهرفی الگوهای ارزشی ،رفتاری و اخالقی»
بتته ستترعت در اتتا رن ت

بتتاختن استتت ( )Atikur Rahman, 2014, p. 4متتکفی ت

(2006

 )McPhail,همچنین باوردارد امروزه فرآین اجتماعی ش ن که در گذشته با سرپرستتی و پشتتیبانی
خانواده و جامهه انجام میش  ،به وسیلة امپراتتوریهتای چن رستانهای ربتوده شت هاستت.پیشتنهاد
صتتادقی ( )Sadeghi, 2008بتترای برختتورد مناقتتی و م تؤثر بتتا پ ی ت ه ازخودبیگتتانگی فرهنگتتی

زبانآموزان این است که بای نست جتتوان را از اقتایق فرهنت

فرهن

خود بته گونتهای جذاب و جوانپسن آشتی دهیم

غترب آگتاه نمتوده ،آنهتا را بتا

الزم به اشاره است که آموزش زبان انگلیستی در قالتب موضتوعات سیاستی در برنامته درستی

وبگاه بیبیسی از اقبا خوبی برخوردار نبودهاست چرا کته فقتط  9خبتر از  77خبتر مربتوط بته

انگلستان به مسائ سیاسی پرداخته بودن با این وجود ،سخنگدتن از انگلستان بته عنتوان کشتوری

ق رتمن و اامی سایر کشورها خود نمونه تروی استهمار الکترونیک و در راستای نظریه مکفیت

( )McPhail, 1987بتتودهاستتت کتته مهتق ت استتت انتشتتار چنتتین موضتتوعات متهصتتبانهای از طریتتق

رسانههای جمهی اه اف استهمارگران را ب ون نیاز به جن

و نیروهای نظامی برآورده میکن  .در

همتتین راستتتا ،قمتتری و استتن زاده ( )Ghamari & Hasanzadeh, 2011بتتر ایتتن باورنتت کتته

«ای ئولوژیهای زبانی میتوانن به ابزار ای ئولوژی دینی و سیاسی تب ی شون و کانون جن

های

سیاسی قرارگیرن » ( )Ghamari & Hasanzadeh, 2011, p. 164-165به باور مرن ی و همکاران

( )Marandi et al., 2015یکی از زیرکانهترین شگردهای هژمونیک که در آموزش زبان انگلیسی
به کمک اینترنت مورد استداده قرار میگیرد «استداده از اخبار سیاسی در برنامههای آمتوزش زبتان

انگلیسی آنالین میباش کته اغلتب منتهتی بته ستوءتدستیر کشتورهای ااشتیه در نتیجته تهصتب و

تحریف میگردد» ( )Marandi et al., 2015, p. 389بنابراین ،بهدلی جریان یکطرفته پیتامهتای

رسانهای از کشورهای هستته بته کشتورهای ااشتیه ،بررستی دقیتق ماالتب بترخط آمتوزش زبتان
انگلیستتی ،ه ت فهتتای کشتتورهتتای ارائتتهکنن ت ه آنهتتا و میتتزان تأثیرگذاریشتتان بتتر کشتتورهای

دریافتکنن ه امری مهم و ضروری است
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بر پایة تحلی پیکره زبانی پژوهش ،وبگاه یادگیری زبان انگلیستی بتیبتیستی در چتارچوب

یک برنامه درسی پنهان ،سرگرمِ رواج هنجارهتای اجتمتاعی و ارزشهتای اعتقتادی ،القتاء برتتری

علمتی و فنتاوری و تبیتتین سیاستتهتتای نظتام انگلستتتان استت بتر پایتتة پتیشبینتتی نظریتة استتتهمار
الکترونیکی ،قرارگرفتن در مهر

چنین تصاویر و پیامهای رسانهای در درازم ت متیتوانت بتازار

اقتصادی ،ق رت سیاسی و ندوذ فرهنگی کشور انگلستان را در بین زبانآموزان سراسر جهان که از

این رسانه کمک میگیرن گسترش ده در نهایت درک ایتن زبتانآمتوزان از هویتت و فرهنت

خودشان را دچار خار کن چنین کاربردی برای اینترنت که هویت اشخاص را ته ی میکنت بتا
یافتته هتای عنبترین ( ،)Anbarin, 2009قمتری و استن زاده ()Ghamari & Hasanzadeh, 2011

کرایت ( ،)Cryle, 2002کریمتی و مرنت ی ( ،)Karimi & Marandi, 2014مرنت ی (

Marandi,

 )2017و کسائیان و سوباکریشنا ( )Kasaian & Subbakrishna, 2011همسویی دارد

ق رت هژمونیک ،توانتایی گتروه یا گروهها در متقاعتت کردن دیگتران در درون یتک جامهته

است و با ه ف ایجاد این باور اعما میشود که طرز فکر درست و شایتتسته همتان استت کته در

جهت منافع آنهاست ( )Aghagolzadeh & Kheirabadi, 2012در این میتان ،هژمتونی علمتی،

فرهنگی ،ای ئولوژیکی و سیاسی انگلستان به عنوان یک کشتور هستته بتر ذهتن زبتانآمتوزانی کته
برنامهدرسی این وبگاه را در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای ااشیه مصرفکننت ه فنتاوری

اینترنت دنبا میکنن آشکارش این امر نشان میده که این وبگاه همچون پنجرهای استت بته

سوی فرهن

 ،ای ئولوژی و شیوه زن گی انگلیسی این پنجره ،همیشه به روی جهانیان باز استت و

ای هآ های انگلیسی را برای در اختیار گرفتن ذهن و به چن

آوردن الگتوی مصترف کشتورهای

ااشیه و سلاه انگلستان بر آنها میگستران این یافتهها با پژوهشها و نظریههای صتاابنظرانتی
همچتتون متتکفیتت ( ،)McPhail, 1987, 2006پنیکتتوک ( ،)Pennycook, 2007فیلیپستتون

( ،)Philipson, 2009تاملینستون ( ،)Tomlinson, 1991وندایتک (،)Van Dijk, 2002, 2008

کاناگرج ته ( ،)Canagarajah, 1999پراگلتتر ( )Progler, 2011و بستتیاری دیگتتر همستتویی دارد

بنابراین ،با وجود محبوبیت روزافزون آموزش زبان انگلیسی به کمک اینترنتت ،تحلیت انتقتادی و

استداده آگاهانه از این فناوری برای زبانآموزان و آموزگاران ضروری است.

 .5نتیجهگیری
پژوهش ااضر ،کوشی هاست تا ردپای استتهمار الکترونیکتی را در درسهتای بختش لینگوهتاک

وبگاه یادگیری زبان انگلیسی بیبیسی پی گیری کن وبگتاهی کته مت عی ارائته موضتوعات
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خبری بینالمللی است با استداده از مت

چهتاروجهی ایت ئولوژیک وندایتک()Van Dijk, 2004

تحلی ش یافتههای پژوهش بیانگر آن بود که برنامه درسی این وبگاه به گسترش ایت ئولوژیکی

ارزشها و هنجارها و سبک زنت گی انگلیستی ،برتتریهتای علمتی و پیتامهتای سیاستی انگلستتان

پرداختهاست این ویگاه با بهرهبردن از شگردهای زبتانی همچتون خودنمتایی مثبتت ،خودستتایی

ملی ،دسته بن ی خودی-غیرخودی ،واژهگزینیهای ه فدار و موارد مشابه در پی دستتیتابی بته
ه فهای مورد اشاره بودهاست بنابراین ،برنامه درسی پنهان بیبتیستی بتا ایجتاد ذهنیتت ایت هآ

انگلیسی در زبانآموزان سهی دارد از یک سو هژمونی مورد نظر را مخدتی کنت و از ستوی دیگتر

سلاه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نظام خودی را گسترش ده .

با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت با وجود اینکه وبگاههای آموزشتی بته

کمک اینترنت ،فرصتهای بینظیری برای آموزش و پرورش با شیوههای نتوین در سراستر جهتان
ارائه میدهن  ،کاربران وبگاهها بای از ته ی های بالقوه این فناوری م رن باخبر باشن و بتا دیت

انتقادی و ذهنی آگاه از مزایای این برنامهها بهرهمن شون چراکه بر پایة نظریة استهمار الکترونیکی

مکفی ( ،)McPhail, 2006ه ف پنهانی تولی کنن گان وبگاههای آموزشی رایگان در کشور-
های هسته ،در اقیقت تغییر دی گاهها ،خواستهها ،اعتقادات و شیوه زن گی دریافتکننت گان ایتن

فناوری در نواای مختلف دنیا است
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Abstract
The Internet is already an essential element of education in all developed countries
and its worldwide educational significance will continue to increase due to its
constant technological development, communicative power, and social potential.
Internet-mediated English learning has lately attracted both English teachers and
learners due to the numerous advantages including the increased accessibility, quick
information retrieval, flexibility in the pace of learning, etc. In spite of their
popularity, the Internet-mediated English learning materials have rarely been
critically analyzed. The present study aimed to critically investigate LingoHack
lessons of BBC English Learning Website which claims to teach new words and
phrases through watching and reading the transcripts of the latest BBC World News
bulletin, trying to investigate whether these educational materials were promoting
different aspects of electronic colonialism. This is a theory proposed by McPhail
(1987) which tries to discover and uncover the colonial goals of multimedia giants
produced in the core countries which seek to control the minds of people from the
periphery countries. Thus, the lessons that were published from the beginning of the
year 2016 to the end of the year 2017 were searched for the key term Britain plus its
directly and indirectly related items both electronically and manually and 77 out of
270 news articles were found to contain the key terms. The corpus was analyzed by
being classified based on their subject matters into three categories: Britain’s science
and technology (26 news stories), Britain’s health and lifestyle (42 news stories),
and Britain’s politics (9 news stories). Applying Van Dijk’s (2004) Ideological
Square Model of critical discourse analysis (CDA), the researchers attempted to
critically analyze the representation of Britain within BBC news lessons in terms of
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their hidden potential curriculum. Ideological Square Model accounts for the ways
discourses represent groups of people in a process of polarization between Us and
Them through: (a) emphasizing information that is positive about Us, (b)
emphasizing information that is negative about Them, (c) de-emphasizing
information that is positive about Them, and (d) de-emphasizing information that is
negative about Us (van Dijk, 1998, p. 267).Van Dijk believed in a hierarchy of
power in which those who are able to influence and control people’s minds can
indirectly control their actions through persuasion and manipulation as well.
Therefore, his model plus 27 strategies for ideological discourse analysis listed by
van Dijk (2004) were suitable for exploring the manipulations applied to the target
educational materials in this study. In order to answer the research question, all BBC
news video transcripts from LingoHack lessons involving the key terms were
critically analyzed and noteworthy results were obtained and since the CDA analysis
of all these news stories were too long to be included in this article, 6 samples from
those presenting the manipulative functions of the target ELT content were
discussed in detail. Even before considering CDA analysis, BBC Online appeared to
be biased in selecting news video stories as ELT materials which were claimed to be
international, while there existed plenty of British stories. The findings for the first
category revealed that BBC Internet-mediated lessons have had manipulative
purposes in choosing particular news stories and attempting to obtain illegitimate
domination through the formation of biased mental models offered by emphasizing
positive information about Britain’s superior scientific and technological
capabilities. Similarly, critical analysis from the second category showed that Britain
as a core country also attempted to advertise its own values and norms through
selecting biased news articles within health and lifestyle domain which tried to
direct the audience’s attention toward ideal and high quality living conditions in
Britain. Findings from the third category also revealed that Britain was presented
positively as a powerful and supportive country in political news stories and that
was a true example of promoting electronic colonialism. On the whole, BBC
Internet-mediated English learning program was found to promote certain British
ideological values, scientific superiorities, and political messages through applying
particular discursive structures that tend to describe in-group members in a positive
or at least neutral way. Developing such an ideal British mentality in English
learners was on the basis of a hidden curriculum which tried to promote a new kind
of colonialism. So, as McPhail’s (2006) Electronic Colonialism Theory postulates,
long term exposure to these English learning materials would threaten individuals’
perception of their identity and culture and disseminate British norms and values.
Therefore, the Website users need to be conscious of the secret threats of the Internet
technology and develop critical view in order to be wise autonomous learners. The
researchers also have to closely investigate the one-way flow of media messages
from the core to the peripheral countries, including online English educational
materials and the purposes of the producing nations as well as the influences on
receiving nations.
Keywords: Internet-Mediated English Education, Electronic Colonialism Theory,
Hidden Curriculum, Critical Discourse Analysis, Van Dijk’s Ideological Square
Model.

